Zpráva o realizaci Programu péče o bobra evropského v ČR
v roce 2020

V následujícím přehledu jsou uvedeny aktivity, které proběhly v rámci realizace
Programu péče (dále jen „PP“) v roce 2020. U jednotlivých opatření (označených
zeleně) je kurzivou uveden plán činností, který byl navržen v realizačním projektu pro
rok 2018, a v návaznosti je uvedena realizace plánovaných aktivit v tomto roce.
3.1 Péče o druh
3.1.1 Administrativní opatření v jednotlivých zónách diferencované ochrany
 Opatření obecné povahy v zóně C
Z hlediska administrativního pokrytí zóny C výjimkou dle § 56 z. č. 114/1992 Sb. pro
odlov bobrů bude komunikováno s Krajským úřadem Jihočeského kraje, kraje
Vysočina, Správou CHKO Třeboňsko a Blanský les ve věci prodloužení platnosti
opatření obecné povahy, jehož platnost na území jejich působnosti končí v roce
2020.
Realizace:
 Opatření obecné povahy v zóně C
Výše uvedené orgány ochrany přírody prodloužili platnost předmětných opatření
obecné povahy pro území jejich působnosti. Znění jednotlivých opatření je umístěno
na webových stránkách Programu péče.
3.3 Monitoring
3.3.1 Mapování výskytu bobra v ČR
V tomto roce, stejně jako v letech předešlých, budou evidovány informace o výskytu
bobrů získané od obyvatel, z tisku, správců toků či od pracovníků státní správy.
Shromážděné informace budou použity k stanovení početnosti populace bobra
evropského na území ČR na konci roku 2019.
3.3.2 Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL
V roce 2020 bude proveden monitoring v EVL Labské údolí, EVL Porta Bohemica,
EVL Strážnická Morava a EVL Soutok – Podluží.
Realizace:
3.3.1 Mapování výskytu bobra v ČR
V roce 2020 byly shromažďovány informace o výskytu bobrů na území ČR.
Početnost populace bobra evropského byla na konci roku 2019 odhadnuta na 10 000
jedinců.
3.3.2 Dlouhodobé sledování populací bobra evropského v EVL
V roce 2020 byl realizován monitoring ve výše uvedených EVL. V EVL Soutok –
Podluží dochází ke kolísání početnosti v počtu teritorií, které nebylo zaznamenáno
v ostatních sedmi EVL lokalitách, ve které je bobr evropský předmětem ochrany.
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3.4. Výzkum
3.4.2 Vývoj a ověřování technických opatření
a) V roce 2020 bude pokračovat sledování funkčnosti drénování bobří hráze u obce
Krasavce (okr. Plzeň-jih) a u obce Hevlín (okr. Znojmo). Předmětná opatření byla
financována Zoologickou zahradou Brno.
b) V roce 2020 bude Zoologickou zahradou Brno financováno testování dalšího
opatření.
c) V roce 2020 bude sledována funkčnost plovoucího ohradniku v CHKO Český les.
Realizace:
a) V roce 2019 byla u obce Krasavce nelegálně narušena hráz s drénem, drén
přestal být tímto zásahem funkční. V roce 2020 bobři dostavěli hráz a obnovili tak
funkčnost drénu. U obce Hevlín bylo drénování funkční i přes nelegální zásahy do
hráze a drénu.
b) V roce 2020 byl Zoologickou zahradou Brno financováno drénování bobří hráze u
obce Hevlín, u Trávního Dvora (okr. Znojmo). Realizace drénování probíhala ve
spolupráci s krajským úřadem a správou toků.
c) V listopadu 2019 byl v Českém lese, na Železném potoce instalován tzv. plovoucí
ohradník. Jedná se o opatření, které má zábranit výstavbě hrází v omezeném úseku
toku. Zde přítomné bobří hráze působily problém podmáčením přítomné komunikace.
V roce 2020 plovoucí ohradník stále plnil svou funkci, zamezoval tvorbě hrází
v problematickém úseku toku.
3.5 Výchova a osvěta
3.5.2 Podpora informovanosti veřejnosti
a) Návštěva konfliktních míst na území ČR
Koordinátorem PP budou navštěvována místa významnějších konfliktů způsobených
bobrem evropským. Orgánům státní správy a samosprávy budou poskytovány
dostupné informace v této problematice.
b) V roce 2020 bude v rámci patronace oddílu Světlušek zahájena spolupráce se
Skautským institutem.
c) Správa
internetových
stránek
www.zachranneprogramy.cz věnovaných
Programu péče o bobra evropského v ČR.
d) Vyjádření pro média – dle potřeby
Realizace:
a) V roce 2020 byly koordinátorem navštíveny konfliktní lokality (řádově desítky).
Jednalo se zejména o řešení situací v souvislosti s narušením stability vodních děl
bobřími norami a s tím spjaté žádosti o odlov přítomných bobrů.
b) V rámci spolupráce se Skautským institutem byl připravena exkurze do bobřího
teritoria na Zbraslavi, která však z důvodu epidemiologické situace nebyla
zrealizována.

2

